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.-20  GS 1/10 חיבור סיליקון לצינור תהודה 

.-12 HOBAO צינורית מיוחדת לאנטנה עם מגן בקצה תוצרת 

.-56 HOBAO Wheelie Wheel Set for MT-PLUS 

.-195 DURATRAX DERRINGER  .-15 זוג גלגלי שטח לבאגי   ק" סמ30 גודל 7000 עד 300 צמיגות HOBAO שמן 

.-225 DURATRAX X-CONS  .-10 זוג גלגלי שטח לטראגי   GS מגן אבק למפסק תוצרת 

.-125   DURATRAX ROBBER זוג גלגלי כביש לבאגי  
.-60

ק " סמ80אריזה  - MERLIN שמן לדיפרנציאל 

.-125  100K ו 80K:  בצמיגות   DURATRAX TRIGGER זוג גלגלי שטח לבאגי  

.-150 מהיר ונקי - 1/8 אקדח תדלוק תחרותי למכוניות 
.-40

ק " סמ80אריזה   - MERLIN שמן לדיפרנציאל 

50K ו 20K, 10K, 7K, 5K, 3K, 1K:  בצמיגות  1/8 גלגלים למכוניות 

.-50 SUPER FLIYINGממתכת '  כלי להרכבת קלאצ
.-40

ק " סמ80אריזה  - MERLIN'  שמן לבולם זע

.-75 מסוק או טיסן , קבוע על המכונית. PL מד חום דיגיטאלי   900ו , 800, 700, 600, 500, 400, 300:  בצמיגות 

.-22 SUPER FLIYINGמפלסטיק '  כלי להרכבת קלאצ .-15 ( יחידות6) 1/10 סיכות לחופה 

.-45 84160ט " מקHOBAO 1/8מ למונסטר " מ17 מפתח צינור  .-18 ( יחידות6) 1/8 סיכות לחופה 

49-. כלים מיוחדים למכוניות ' יח4 - 84076ט " מקHOBAOמ " מ8X16X54 מיסבים כדוריים 

.-30 12-. מפתח צלב לפלג ולגלגלים מיוחד למכוניות ( יחידות8) 1/18 סיכות לחופה 

.-20 ק " סמ50 שמן לפילטר אוויר אדום  .-49 ' יח4 - 84077ט " מקHOBAOמ " מ5X10X4 מיסבים כדוריים 

.-31 ק " סמ30 אריזה HOBAO שמן לפילטר אוויר  .-25 ' יח2- מ " מ5X11X4 מיסבים כדוריים 

.-50 DYN2613 1/8 מסנן אוויר כפול למכוניות  .-116  E30025ט " מקHOBAO .30סטרט למנועי - מתנע פול

.-16  אביזרים שונים למכוניות משומןOS ספוג חלופי למסנן דלק 

.-374₪ 
בקבוק ,  ניטרו15%ליטר דלק , מטען, NIMH 6Vסוללה : NITROסט אביזרים הדרושים להפעלת מכונית 

(לא כלול במחיר המכונית) למשדר AA סוללות 4גלגלים ו -מפתח פלג, בוסטר נטען, תדלוק

 אביזרי התנעה למכוניות  מסנני אוויר ודלק למכוניות
.-75 DYN2612 כולל שמן 1/10 מסנן אוויר כפול למכוניות  .-150 force.21 - GS.18 black headסטרט למנועי - מתנע פול

ק" סמ5.0 ק" סמ5.0

סטרטר ידני סטרטר ידני

2.4 GHZ 2.4 GHZ

 2 עם תיבת 4X4רכב כביש 

הילוכים

 2 עם תיבת 4X4מונסטר טראק 

הילוכים

ש" קמ100 ש" קמ70

.-2250₪ .-3150₪ 

סטרטר ידני סטרטר ידני

2.4 GHZ 2.4 GHZ

NITRO SPEED NITRO MONSTER

ש" קמ70 ש" קמ70

ק" סמ5.0 ק" סמ5.0

.-2500₪ .-2750₪ 

2.4 GHZ 2.4 GHZ

 מוכנות לנסיעה HOBAOמכוניות ניטרו 

NITRO TRUGGY NITRO BUGGY

4X4סטאדיום טראק מקצועי   4X4באגי מקצועי 

67X48X18מ" ס 41X20X15מ" ס

 דקות 30עד  דקות 50עד 

LI-ON 7.4V 1.5AH LI-ON 7.4V 1.2AH

מתכת  פלסטיק

פחמים פחמים

.-1375₪ .-600₪ 

FEBRUARY 2023 2023פברואר 

 מוכן להפעלהWL TOYSציוד מכני הנדסי תוצרת 

EXCAVATOR- מחפר  DUMP TRUCK- משאית 

1:16מחפור חשמלי  1:14משאית חשמלי 

NITRO CARS, HEAVY EQUIPMENT & 

ACCESSORIES

ציוד מכני הנדסי , מכוניות מנוע דלק

ואביזרים

MANUFACTURERS תוצרת

HOBAO - WL TOYS HOBAO  - WL TOYS


